ګران والدینو  /سرپرستو:
ماین د ټولو کلتوري او ژبني پس منظرونو کورنیو ته هرکلی کوي .د یوې ژبې څخه ډیرو ژبو ویل یو ارزښتناکه شتمنی ده ،او مونږ کورنۍ دې ته هڅوو ترڅو د انګلیسي
زده کولو په وخت خپله ژبه وساتي .هغه زده کونکي چې بله ژبه وایی یا پرې پوهیږي ممکنه ده چې د ماین د چیلنج کوونکي اکادمیکی معیارونو پوره کولو لپاره ورته
مالتړ ورکړې شي ترڅو خپلې انګلیسي ژبې ته وده ورکړي .الندینئ پوښتنې ،چې له وړکتون څخه تر دولسم ټولګي پورې د ټولو زده کوونکو څخه غوښتل کیږي ،هغه به د
ښوونځي سره مرسته وکړي چې دا معلومه کړي چې ستاسو ماشوم د انګلیسي ژبې د مالتړ خدماتو څخه ګټه اخیستې شي کنه.
• که د انګلیسي پرته بله ژبه معلومه شي ،ستاسو ماشوم به د انګریزي ژبې ازموینې ته راجع شي.
• دا ستاسو د ماشوم په نمرو پورې اړه لري چې د انګلیسي ژبې د زده کونکي په توګه یی طبقه بندي کیږي او که د انګلیسي ژبې د مالتړ مستحق کیږي.
• که تاسو غواړئ چې دا لیک او سروې په بله ژبه کې درته وړاندې شي ،او یا که تاسو ژباړونکی غواړئ ،نو ستاسو ښوونځي به دغه غوښتنې درته پوره کړي.
• که تاسو د دې سروې په اړه پوښتنې لرئ ،لطفا د خپل ښوونځي د مدیر سره اړیکه ونیسئ.
ډاډه اوسئ چې ستاسو ځوابونه به یوازې د تعلیمي موخو لپاره وکارول شي .بشپړه شوي سروې به ستاسو د ماشوم په دوامداره دوسیه کې وساتل شي ،او یوازې د ښوونځي
کارمندان به ورته السرسۍ لري .د ښوونځي هیڅ کارکوونکی نشي کولی چې ستاسو د کورنۍ د یو غړی د مهاجرت دریځ په اړه پوښتنه وکړي.
د دې معلوماتو چمتو کولو لپاره مننه ،او هیله لرم چې ستاسو زده کونکی اکادمیکی بریالیتوب ترالسه کړم.
په درناوی،
April Perkins
د  ESOLاو ژبه ییزو پروګرامونو رئیسه ،د ماین د پوهنځی ریاست
د ژبې د استعمال سروې
د زیږون نېټه:

د زده کونکی نوم:

د زده کړې درجه:

ښوونځي:
لطفا د ټولو پوښتنو ځواب ورکړئ.
 .1ستاسو ماشوم لومړنۍ خبرې په کومه ژبه کې کوي یا پرې پوهیګي؟

 .2ستاسو ماشوم په اسانۍ سره په کومه ژبه کې خبرې کوي یا پرې پوهیږي؟

 .3ستاسو له ماشوم/ماشومې سره خلک په ورځني اساس په کومه ژبه (ژبو) کې خبرې کوي؟

د والدین  /سرپرست السلیک:

تاریخ:

یواځې د ښوونځي استعمال لپاره
د نوم لیکنې وروسته پیژندنه :که د والدین  /سرپرست لخوا د دې سروې په اړه د انګلیسي پرته بله هیڅ ژبه اشاره شوې نه وي ،نو د انګریزي ژبه سکینر به کیدای شي
يواځې اداره شي که چیرې دا برخه ښوونکي بشپړه کړې وي.
هغه وضعیت بیان کړئ چې د زده کوونکي د انګلیسۍ ژبې په پرمختګ د انګلیسۍ سربېره لومړنۍ یا کورنۍ ژبې تاثیر کړی.
د ښوونکي السلیک:

تاریخ:

د ز ده کو نک ي په دو ا م دا ره ر ی ک ا ر ډ ف و ل ډ ر ک ې د د ې ب ش پ ړ شو ي س ن د ا صل خو ند ي ک ړ ئ

Pashto

